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На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама и одлуке о покретању поступка за 

јавну набавку мале вредности услуга путовања ученика у 2018. години редни број ЈН 1/2018, 
Комисија  за јавну набавку услуга ЈН 1/2018   

  
ОБЈАВЉУЈЕ  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ПУТОВАЊА УЧЕНИКА  

У 2018. ГОДИНИ 
редни  број ЈН 1/2018 

 
Назив наручиоца:  ОШ“Олга Петров Радишић“ Вршац  
Адреса наручиоца: Вршац, улица Вука Караџића број 8 
Интернет страница наручиоца: www.olgapetrovradisic.edu.rs   
Врста наручиоца: Установа, делатност: основно образовање 
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: -  63516000- услуге 
организовања путовања 
 

 
Предмет јавне набавке су услуге путовања ученика у 2018. години обликоване по 
партијама: 
ПАРТИЈА БРОЈ 1: екскурзија ученика 1,3 и 4. разреда за Нови Сад 

ПАРТИЈА БРОЈ 2: екскурзија ученика од 1-4. разреда за Београд (Учионица на води-
брод „Златно срце“) 

ПАРТИЈА БРОЈ 3: настава у природи ученика 1-4. разреда за СокоБању 

ПАРТИЈА БРОЈ 4: екскурзија ученика 5. и 6. разреда за Јагодину 

ПАРТИЈА БРОЈ 5: екскурзија ученика 8. разреда за Златибор 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 
-  63516000- услуге организовања путовања 
 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена изражена без 
пдв-а.   
 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: преузимање конкурсне документације преко Портала јавних набавки 
и на интернет адреси:  www.olgapetrovradisic.edu.rs . 
 
О преузимању конкурсне документације заинтересовани понуђач је дужан да електронском 
поштом о томе пошаље обавештење на osolgapetrov3@gmail.com како би био благовремено 
обавештаван о свим евентуалним изменама и допунама конкурсне документације 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се може поднети у 
затворенoj коверти овереној печатом и на полеђини коверти наводи свој тачан назив и адресу, 
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да 
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понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда се подноси непосредно(лично) или путем 
поште, на адресу наручиоца, са назнаком  

 
Основна школа „Олга Петров Радишић“ Вршац 

Вука Караџића 8, 26300 Вршац 
"Понуда за јавну набавку мале вредности услуга путовања ученика у 2018. години редни 

број ЈН 1/2018, за партију број ____“ 
НЕ ОТВАРАТИ" 

 
Рок за подношење понуда: 12.02.2018. године до 11,30 часова и сматраће се благовремена 
уколико је до наведеног термина примљена на писарницу наручиоца. 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду 

обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница 

када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока 

за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан 

моменат када је понуђач послао понуду. 

Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене. 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се на 
адреси: Основна школа “ Олга Петров Радишић“ у Вршцу у ул. Вука Караџића број 8 у 
канцеларији директора школе дана  12.02.2018. године у 12,00 часова.  

 
Услови под којима представници понуђача могу учествоваватиу поступку отварања 

понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, предају 
Комисији за јавну набавку наручиоца писмено пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања 
понуда, које мора бити евидентирано код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 
одговорног лица понуђача. 

 
Рок доношења одлуке: Рок за доношење одлуке је најдуже 10 дана дана од дана 

отварања понуда. 
 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни 

са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, 
из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у природи у 
основној школи, које је донео Министар просвете,науке и технолошког развоја, број: 610-
00-790/2010-01 од 16.09.2010.године у коме је превиђено: 

 
Услови за извођење екскурзије: 
Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по 

правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање 
циљева и задатака. Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за 
најмање две трећине ученика одељења. 

 
Лице за контакт: Жељко Лауш, секретар школе.  
 

 
Комисија за јавну набавку редни број ЈН 1/2018 

 
Председник 

 
Буга Јонел 

 
чланови 
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